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ــن  ــده؟ گفت ــال چن ــم س ــردن، گفت ــوپ در ک ــه ت ــال ک  امس
ــد..!  ــزار و چهارص ه

 همین..!؟ هزار و چهارصد؟ 

 گفتن: بعله! 

ــد؟  ــزار و چهارص ــم ه ــوری بوگ ــی ط ــا! چ ــه و ب  ای بعل
ــو؟  ــیصدش ک ــس س پ

ــده  ــن؟ بن ــی می خندی ــه چ ــه واس ــدن! آخ ــر می خن ــر ه  ه
تــا یــاد داشــتم و همــه کــس و کارم یــاد داشــتن، بعــد هــزار 
یــه ســیصدی هــم بــود. نمی شــه کــه همیــن طــور، یهوکــی 
ســیصدش را برداریــن. بعــدش هــم بوگیــن کــه بوگیــن هــزار 

و چهارصــد!

 شــنیدم یکــی تابلــو کــرده و نوشــته: هــزار و ســیصد و 
چهارصــد، بعــدش هــم نوشــته کــه مبــارک باشــه، ایشــالله! 

 همه هر هر زدن به خنده که نمی شه که..؟ 

 واســه چــی نمی شــه کــه؟ همیــن طــور، یهوکــی، بی مقدمه، 
ــا  ــه، ام ــن می ش ــیصد؟ ای ــزار و س ــم ه ــه نگی ــی، دیگ الک
نمی شــه عیــن آدم بگیــم هــزار و ســیصد و چهارصــد! خیلــی 

هــم قشــنگه! هــم قشــنگه و هــم شــیک! 

ــش  ــم. گفت ــد گفت ــاس بن ــا م ــاس آق ــه عب ــو ب ــن نظرم  همی
کــه..! نمی دونــم واللــه! بــه نظــر مــن کــه از ایــن پــس بهتــره 
از ســال قمــری اســتفاده کنــن. خیلــی بهتــره! هــم بــا بــاال و 
ــرد و  ــاب ک ــه حس ــتی می ش ــر انگش ــاه، س ــدن م ــن اوم پایی
هــم ایــن کــه از خیلــی وخــت رفتــه تــوو هــزار و چهارصــد 
و مــردم دیگــه عــادت کــردن کــه بگــن مثــا : غــرۀ شــلوار 
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 واللــه مــن کــه ســوادم بــه عبــاس آقــا ماســت بنــد نمی رســه! 
ایشــون از همــون اول کــه تلویزیــون گروندینــگ اصــل 
آلمــان حــال شــد، یــک عــدد 14 اینــچ ســیاه و ســفیدش را 
داشــت تــا حــاال! شــوما حســاب کــن کــه چقــذه خبــر دیــده 

و شــنیده؟

ــم  ــو بذاری ــم ماه ــا اس ــت م ــت نیس ــین ها، زش ــا ببخش  ام
ــن  ــتریا ریخت ــم، مش ــا بپرس ــاس آق ــدم از عب ــلوار؟ اوم ش
ــر باشــه یــا نباشــه و یــا ایــن که 

ُ
ســرش. حــاال ایــن کــه مــاه غ

قمــر در عقــرب باشــه یــا نباشــه کــه مــن ســر در نمــی آرم، 
ــلوار و  ــع، ش ــر جم ــا س ــه، ام ــر عالم ــا بهت ــاس آق ــود عب خ
تنبــون و ایــن جــور چیــزا، از نظــر نزاکــت و ایــن کــه مبــادا 

ــه نظــر مــن زشــته!  خانومــا بشــنون، ب

 حاال دفعه بعد، ایشالله، از عباس آقا سئوال می کنم. 

 شــما اصــا حســاب کــن: زن هــا همیــن جــوری نــزده دارن 

ــن  ــد ببین ــن! بع می رقص
کــه مــا مردهــا اســم 
گذاشــتیم  شــلوارمونو 
ــم  ــردا، زبون ــاه، ف رو م
کــه  می افتــن  راه  الل 
مــا هــم اســم شــلیتمونو 
می خوایــم بذاریــم رو 
یــه مــاه دیگــه! گاب 
بــه روتــون نمی خــوام 
ــرم  اصــل اســمش رو بب
هــا! زشــته! امــا بــه هــر 

ــت!  ــم هس ــه ه ــود داره و همیش ــر وج ــن خط ــال ای ح

 حاال..! 

 بنــده بــه شــما خواننــدگان گرامــی، عــرض دارم کــه عجلــه 
نکنیــن، بذاریــن چنــد ســالی بگــذره و مــردم عــادت کنــن. 
ــد  ــزار و چهارص ــه ه ــه ب ــون بچرخ ــم زبونم ــالله کم ک ایش
ــزار و  ــت: ه ــی گف ــه یهوک ــک! نمی ش ــت و ی ــا بیس و مث
چهارصــد! زبونــم الل، یــه عــده ممکنــه ســکته کنــن! ایــن 
ــو  ــا تحملش ــه بعضی ــه ممکن ــه ک ــی بزرگی ــول ناگهان ــه تح ی
ــزار و  ــه دورۀ ه ــت ب ــرای بازگش ــوان ب ــن و بخ ــته باش نداش
ــن  ــده ای از ای ــس، ع ــا برعک ــن و ی ــی بکن ــیصد اعتراضات س
ــن هــزار و  ــن ســال بعــدو بکن بچــه مزلف هــا، بخــوان همی

ــد!  پونص

ــه  ــاد عجل ــده زی ــا فعلن ــه م ــم ک ــه می کن ــده توصی ــذا بن  ل
ــتن  ــه نوش ــدا ک ــدۀ خ ــون بن ــت! هم ــاح نیس ــم. ص نکنی
هــزار و ســیصد و چهارصــد، آدم عنیقــی بــوده، یعنــی دور را 

ــه!  ــو گفت ــه این ــده ک می دی

 پــس ایشــالله امســال، یعنــی ســال هــزار و ســیصد و 
چهارصدتــون بــه خیــر و میمنــت باشــه. مــن هــم مــژده بــدم 
کــه حالــم خوبــه! قاطــی پاتــی هــم نــدارم! چــون ســکینه، 
ــه  ــه ی ــدن آبجیــش ب ــرای دی ــد، ســفری ب ــل از عی امســال قب
شــهر دیگــه کــرد و بعــد هــم اعــام کــردن اون جــا قرمــزه 
ــِل ســال  ــده همــون جــا! تحوی ــم، مون ــده اش ن و ســکینه دن
ــی  ــودم و چــار دیفال هــزار و ســیصد و چهارصــد، خــودم ب
ــه  ــرم ک ــت ب ــون قدرت ــدا قرب ــکینه! ای خ ــدون س ــه، ب خون

ــن!  ــی همی ــزه یعن معج

 فهمیــدم کــه تعجــب کردیــن کــه اینقــذه حالــم خوبــه و بــا 
ــن  ــاال دیدی ــه! ح ــری این ــه خاط ــم. واس ــرف می زن ادب ح
حالــم خوبــه، روتونــو زیــاد نکنیــن، بریــن رد کارتــون و بــه 

ایــن پیشــنهاد ســازندۀ مــن فکــر کنیــن! 

محل امضا: احمد آقای قاطی پاتی 
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 حیــف حســاب زبونــم را نیگــر نداشــتم. پرســیدم: عبــاس 
جــوون اول صبیــه چیــز میــزی نخــوردی، اینقــذه راحتــی... 
هیچــی داد منــو بــا تیپایــی اینداختــن بیــرون. امــان از زبــون 

کــه نــون ُبــر روزگاره..! 

»واسکن« تا همین آخر فروردین ماه تزریق 
می شه !

 مسئول اینایی که قراره واکسن بسازن بدن دست مردم، اعام 
کرد: حاال حاالها واکسن آماده نمی شه..! 

ــگار  ــن، خبرن ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
مــا از ایــن مســئول پرســید: "داداش مگــه خودتــون نگفتیــن 
ــه همیــن فروردیــن مــاه واســکن بتــون می زنیــم، پــس  ــا ت ت

چــی شــد؟ ملتــو ببــو گابــی گیــر آوردیــن!" 

 ایــن مســئول ضمــن تاکیــد بــر ایــن کــه "درســت مثــل آدم 
ــه  ــز دیگ ــتانش چی ــن داس ــخ داد: "واکس ــزن" پاس ــرف ب ح
ــا  ــن، واســکن ت ــن طــور کــه شــما می فرمایی ــا ای اســت. ام
آخــر همیــن فروردیــن مــاه آمــاده اســت. بیــا همیــن جــا تــا 

بهــت بزنــم!" 

ــوخی  ــاب ش ــم حس ــا ه ــن! ب ــت: "ببی ــا گف ــگار م  خبرن
بی تربیتــی نداریمــا، وگرنــه خــودم بچــه دروازه قاقــم. دهنــم 

ــه..!"  ول

 دکتــر مربوطــه پاســخ داد: "اصــا واســتا همیــن آالن بهــت 
بزنــم..!" 

ــور شــد و در  ــن حرکــت ســوار موت ــی ای ــگار مــا در پ  خبرن
بــه  متاســفانه  رفــت. 
ــود بودجــه،  ســبب کمب
موتــوری  پیــک  از 
خبرنــگار  عنــوان  بــه 
ــم.  ــرده بودی ــتفاده ک اس
هــم  را  چوبــش 

خوردیــم..!

 
 ستاد کرونا: بچه ها متشکریم..!

ــکاری  ــا، از هم ــای کرون ــواع ویروس ه ــترک ان ــتاد مش  س
مــردم در ایــام عیــد نــوروز و انجــام ســفرهای عیــد بی اعتنــا 

بــه تذکــر مســئولین، صمیمانــه تشــکر کــرد. 

در  مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــن ســتاد گفــت:  ــی ســتاد، ســخنگوی ای ــۀ مطبوعات مصاحب
ــودداری  ــا خ ــم ب ــن ه ــش از ای ــه پی ــردم ک ــکاری م ــا هم "ب
از کاربــرد ماســک، مــا را شــرمندۀ الطافشــان کــرده بودنــد، 

ــه  ــر ب ــرگ و می ــا و م ــروس کرون ــواع وی ــه ان ــا ب ــزان ابت می
ــد  ــه اســت و اگــر ایــن رون شــکل چشــم گیری افزایــش یافت
ادامــه یابــد، مــا می توانیــم بــه شــما قــول بدهیــم، کــم کــم 
فاصلــۀ نســبتا زیــاد خودمــان را بــا کشــورهایی مثــل آمریــکا 
ــر  ــا و مــرگ و می ــه راس هــرم ابت ــل کاهــش داده و ب و برزی

ــویم."  ــک ش نزدی

 وزیر صمت: بعدا تصمیمات را اعالم می کنیم، فعلنده  
عیده!

ــۀ معــدن، صنعــت و تجــارت اعــام کــرد:  ــر وزارتخان  وزی
ــم.  ــی کار کنی ــد چ ــم بای ــم نمی دونی ــا ه ــده و م ــده عی فعلن
ــد  ــع تولی ــه موان ــم ک ــگا می کنی ــد، نی ــد از عی ــالله بع ایش

چیــه، ورش می داریــم! 

   

 عراقچی، مذاکره نمی کنیم که هیچ، شیشکی هم 
می کشیم! 

 معــاون وزیــر امــور خارجــۀ کشــورمان اعــام کــرد: از ایــن 
ــچ  ــی، هی ــای آمریکای ــا هیات ه ــره ای ب ــچ مذاک ــس، هی پ
جــا نخواهیــم داشــت و خیلــی هــم پــر رویــی کننــد، خــودم 

بچــه چهــارراه سیروســم..!

ــاس  ــن، عب ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
عراقچــی تاکیــد کــرد: "مــا قــرار گذاشــتیم اصــا هیــچ جــا 
بــا هیــات آمریکایــی نــه حــرف بزنیــم و نــه اصا نگاهشــون 
کنیــم. جایــی هــم میــز چیــدن، پشــتمون رو می کنیــم 

ــم."  ــا را دیدی ــه این ه ــگار ک ــه ان ــگار ن ــون، ان بهش

 خبرنــگار مــا از عبــاس آقــا پرســید )ببخشــید یختــه بــا هــم 
شــوخی بی تربیتــی کردیــم، رومــون بــه هــم بــاز شــد. دیگــه 
ــا  ــرای برخــورد ب ــاس جــووون!(: ب ــم عب مــن بهــش می گفت
هیــات آمریکایــی برنامــۀ دیگــری نداریــم. او پاســخ داد: "در 
ــوب از  ــا چ ــه ت ــم دو س ــم، گفتی ــوم داری ــه خان ــون، ی هیأتم
شــب قبلــش تــو آب بخیســونن و صبــح بدیــم ایــن خانــوم 
زیــر چــادورش بیــاره تــوو. بــه والی مرتضــی علــی، اصغــر 
جــوون )ماحظــه کردیــن کــه اســم مــن اصغــره، حواســتون 
بــه »جوونــش« بــود؟( یعنــی لــب تــر کنــن و بخــوان متلــک 
ــونو  ــه، همش ــچ دیگ ــه هی ــوار بیان...دیگ ــر و اط ــدازن و ق بن

ــم."  ــم می مالونی ــه ه ب

به گزارش خبرگزاری فکاهی مانصرالدین، او در پاسخ به 
سئوال خبرنگار ما که قراره از کی بپرسیم که موانع تولید چیه، 

گفت: "از خودم بپرسین!" خبرنگار ما سئوال کرد: "خودتون 
از کی سئوال می کنین؟" وزیر پاسخ داد: "از بازار واردات..!" 

 خبرنگار ما گفت: "ای زکی..!"

 

 کشتی کره ای ایشالله آزاد می شود! 
 یکــی از مســیوالن کــه اصــا نــام نــدارد، اعــام کــرد: فعــا 
ــت  ــر وق ــتیم، ه ــره ای هس ــتی ک ــا کش ــی ب ــال بارکش در ح

ــم.  ــس می دهی ــا پ ــه کره ای ه ــد، ب ــام ش ــان تم کارم

 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، این مســیول 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا اعــام کــرد: "بــرای ایــن که ســود 
ــاد، کشــتی  پول هــای بلوکــه شــدۀ مــا در کــرۀ جنوبــی دربی
را انداختیــم در خــط خرمشــهر- چابهــار، حمــل مســافر و 
بــار می کنــه. هــر وقــت پــول مــا آزاد شــد، تــا صــاف شــدن 
ــل  ــالله تحوی ــد ایش ــیم، بع ــون ازش کار می کش ــود پولم س
ــه.  ــول نمی کش ــاد ط ــن، زی ــلوغ نکن ــاد ش ــم. زی ــره می دی ک

فوقــش ده ســال..!" 

ــه زودی ایــن کشــتی آزاد خواهــد شــد.  ــر ایــن اســاس، ب  ب
ده ســال کــه چیــزی نیســت. چشــم بــه هــم بزنــی گذشــته..! 
عــی روزگار انــگار همیــن دیــروز بــود بــا بچه هــا تــوو 

ــم.  ــازی می کردی ــک ب ــه، گل کوچی کوچ
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- آقــای دکتــر، چــه شــری بــه پــا شــده ســر ایــن توافقنامــۀ 
ایــران و چیــن! راســتش مــن هــم پــاک گیــج شــدم، 

نمی دونــم خوبــه یــا بــده! 
ــم  ــرایط تحری ــم در ش ــده!؟ اون ه ــا ب ــه ی ــی خوب • نمی دون

کامــل مملکتــت؟ 
ــم  ــا کنی ــاره احی - خــب اگــه مــا می تونســتیم برجــام را دوب

کــه خیلــی بهتــر بــود..! 
• نــه بابــا! بهتــر بــود؟ ســر همــون برجامــی کــه فرمودیــن، 

همیــن قشــقرق بــه پــا نشــد؟ 
- خب اون وری ها به پا کردن، نه این وری ها! 

ــص!  ــا رق ــت، خانوم ــون دس ــه؟ آقای ــی می کن ــه فرق • چ
ــس..!  ــاال برعک ح

پ حرفتون چیه؟ 
ُ
- راستش اصا نفهمیدم ل

ــپ حــرف مــِن االغ اینــه..! مــن اولــش بــار بــر مــی دارم، 
ُ
• ل

ــن کــه یونجــه و علــف نرســیده،  ــم، بعــد ســر ای کار می کن
ــت..!  ــون هواس ــده، عرت ــه نیوم ــما یونج ــم. ش ــر می زن ع
اصــا کاری نداریــن کــه خوبــه یــا بــده! نیــگا می کنیــن کــه 
رفیقتــون کیــه... اگــه گفــت خوبــه، شــما بشــکن می زنیــن 
و قــر می دیــن و خــدا نکنــه اگــه طــرف مقابــل نطــق 
کشــید، خشــتکش رو می دیــن دســتش! اگــه نــه کــه کامــا 

ــس..!  برعک
- یعنی بررسی و تحلیلی در کار نیست..؟   

ــوم،  ــی خان ــان باج ــت؟ خ ــه نیس ــی گفت ــزم! ک ــرا عزی • چ
ــات  ــتعانت از عنای ــا اس ــم ردی ب ــات، دیپل ــطح تحصی س
ــه  ــتن قرم ــار گذاش ــال ب ــاده... در ح ــک م ــروردگار و ت پ
ــر  ــاس نظ ــه می ب ــه ک ــون می رس ــه نظرش ــی ب ــبزی، یهوک س
ــران  ــق ای ــا تواف ــام ی ــارۀ برج ــی؟ درب ــارۀ چ ــدن، اون درب ب

و چیــن و می گــرده یــه چیــز پیچیده تــر پیــدا می کنــه 
ــت کلمــۀ  ــا محوری ــا کلمــات قصــار بنویســه. اون هــم ب ت

ــا..!  واقع
- واقعا..! 

• خب الحمدلله شاهد از غیب رسید!
ــی  ــرد خوب ــوج عملک ــن در کامب ــه چی ــن ک ــه می گ -  آخ

ــته..!  نداش
• کامبوج کجاست؟ 

- همون طرف هاست! 
• کدوم طرف ها..!؟ 
- طرف های چین..! 

• از تاریخــش..! اتفاقاتــی که بــراش افتــاده..! چین چطوری 
وارد کامبــوج شــد؟ اصــا چــرا وارد شــد؟ چــرا ملتــی کــه 
بــه دســت خمرهــای ســرخ دقیقــا نصــف شــد، ایــن همــه 
ــوش  ــون خ ــه کشورش ــام ب ــن و ویتن ــای چی از ورود ارتش ه

ــی؟  ــزی می دون ــدن... چی ــال ش ح
- نع..! 

کامبــوج  در  خوبــی  عملکــرد  چیــن  می گــن:  امــا   •
ــود  ــی در خ ــر خوب ــن عملک ــال ها، چی ــته..! در اون س نداش
چیــن داشــته؟ قبــل از اون، عملکــرد آمریــکا در ویتنــام چــی 
بــوده؟ قبلــش، فرانســه در ویتنــام چــه کــرد؟ قبلــش، آمریــکا 
و متحدانــش در کــره چــه کــردن؟ قبلــش، آمریــکا در ژاپــن 
ــه زمــان  ــه کاری ب ــره ای، ن چــه کــرد..؟ همیــن جــوری گوت
ــن کــه  ــه ای ــده و ن ــش آم ــه شــرایط پی ــه مــکان، ن ــن، ن داری
ــن دو  ــه ای ــا می ش ــا اص ــن، آی ــرف می زنی ــا ح ــارۀ کج درب
ــم..!  ــا هــم مقایســه کــرد؟ آخــرش هــم خــر من مــورد را ب

- امسال سال گاوه..! 
• یــک کلمــه پشــت ســر گاو حــرف بزنــی بــا جفتــک مــی آم 

تــوو صورتــت کــه شــما آدم هــای 
دو پــا، روی هــر چــی خــر و گاوه 
ســفید کردیــن. نشــون بــه اون 
نشــون کــه هــر مــاه، تــوی بشــر 
ــن راه  ــال م ــه در دنب ــا، در ب دو پ
ــه  ــن مصاحب ــا م ــه ب ــی ک می افت
ــن  ــت از م ــپ و راس ــی و چ کن

نظــر می خــوای!  
ــب  ــاال..! خ ــب ح ــی خ - خیل
شــما چــرا اصــا بــا ایــن توافــق 

ــن؟  موافقی
• کــی گفــت مــن موافقــم؟ مــن 

بــا آب خــوردن شــما هــم مخالفــم! بــا نفــس کشــیدن شــما 
ــا  ــا کرون ــن. ت ــرده را ببی ــه م ــن نن ــن چی ــم! همی ــم مخالف ه
اومــد، مســئوالنش اعــام کــردن و از مــردم خواهــش کــردن 
ــرای  ــترد ه ای ب ــیج گس ــن و بس ــازل بمونی ــا در من ــه لطف ک
مقابلــه بــا کرونــا راه انداخــت. اون هــم وســط یــک میلیــارد 
و خــرده ای آدم..! کشــوری کــه در صــدر مبتایــان بــه کرونــا 

بــود، حــاال کجاســت؟ 
- ته فهرست مبتایان..! 

• مملکــت خودمــون چــه طــور؟ بعــد از دو ســال مــرگ و 
میــر..! تــازه مــردم فهمیــدن کــه ســطوح اصــا آلــوده نیســتن 
ــی  ــن! یک ــت کن ــر رعای ــن نظ ــداره از ای ــی ن ــا لزوم و اص
نیســت بهــش بگــه آخــه تــن لــش! تــو کــی ماســک زدی کــه 
ــر  ــه ه ــت رو ب ــه جون ــی هم ــی، می تون ــوش حال ــاال خ ح
ــۀ  ــازه! هم ــه؟ ت ــم نمی ش ــوری ه ــی، ط ــتی بمال ــا خواس ج
ــا لــب  ــه کرون ــان ب ایــن بدبخت هایــی کــه مــردن، از مبتای
می گرفتــن کــه مبتــا شــدن و مــردن؟ خــب! تــو چــی چیــت 
شــبیه چینــه؟ همیــن فرصــت رو ده ســال پیــش هــم داشــتی 
کــه از چیــن دســتگاه بیــاری و کار و تولیــد راه بنــدازی، چــی 
کار کــردی؟ رفتــی جغجغــه و تخــم مــرغ و ســیر و پیــاز و ... 
هــزار درد بــی  درمــون از چیــن وارد کــردی، کلــی کارخونــه 
از کار انداختــی، هــزاران نفــر را بــی کار کــردی و چنــد صــد 
میلیــارد پــول ایــن مملکــت را بــه بــاد فنــا دادی... حــاال هــم 

ــبت  ــاره نس ــن بی چ ــه م ــر زدن را ب ــی و ع ــر می زن داری ع
مــی دی... 

- خــب از کجــا حــاال تضمینــی هســت کــه دوبــاره همــون 
وضــع بــر پــا نشــه؟ 

• هیچ تضمینی نیست! جز پول..! 
- پول؟ ما پولمون کجا بود؟ 

• ده همیــن دیگــه! خبــری دیگــه از پــول نیســت! بایــد 
ــه  ــن هســت! ی ــن تضمی ــی... فقــط همی ــاری کار کن هــم بی
ــی  ــس گردن ــم پ ــت، اون ه ــه هس ــم البت ــه ه ــن دیگ تضمی
ــول  ــتی پ ــا خواس ــه ت ــه ک ــون نفهم ــی زب ــت نظام ــک دول ی
ــری،  ــپانیا بخ ــتان و اس ــا در گرجس ــری وی ــت را بب صادرات
آویزونــت کنــن و تــا ســنت آخــر را از تــوو حلقــت بکشــن 
ــون در  ــا داره. چ ــر و ام ــا اگ ــزار ت ــم ه ــه اون ه ــرون... ک بی

ــه...  ــت گرب ــی دی دس ــزی رو م ــت، داری دی نهای
- اســتاد امــروز شــما خیلــی خطرنــاک شــدی! همــه اش از 

ــن..!  ــرف می زنی ــش ح ــزن و بک ب
• تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد آدم کر..! 

- تحریف نکردین..!؟
• نه خیر! همین درسته! 

- چشــم! پــس تــا همیــن جــا دیگــه بســه! خداحافــظ تــا مــاه 
بعــد، خدمت برســم!

• نرسیدی هم نرسیدی..! 
 

ــه  ــتمایه ای اســت ک دکتــر االغ خرنــژاد، دس
لحــن انتقــادی بســیار تلخــی دارد. از یک ســو، 
نگاهــی گزنــده، بــه »مالیــان مکتــب  نرفته ای« 
دارد کــه در کســوت کارشــناس حوزه هــای 
مختلــف، در هــر زمینــه ای اظهارنظــر می کننــد 
و رادیــو و تلویزیــون را پــر کرده انــد و از ســوی 
دیگــر »اشــرف مخلوقــات بــودن« انســان را بــه 
ــکار  ــۀ اف ــه بازیچ ــانی ک ــرد. انس ــخره می گی س
و عقایــد مختلــف اســت و بــه راحتــی فریــب 
می خــورد. دکتــر االغ خرنــژاد، موجــود فرزانــه 
و متفکــری اســت کــه تنهــا گناهــش االغ بــودن 
اســت. هرچنــد بهتــر از خیلــی از آدم هــا 

می فهمــد.
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اقــا جایــی باشــه، انبــار کنــم...
- اونم توو ویای سواحل ازمیر..! 

ــتراحت  ــه اس ــاز ب ــودم و نی ــته ب ــم خس ــودم ه ــب خ • خ
داشــتم...

- حاال باخره چی عوضش وارد کردی؟
ــن و  ــی از چی ــار، بضاعت ــان دی ــود در آن هم ــری ب •  تاج
ماچیــن آورده بــود کــه کــردن بــودن تــو پاچــه اش خخخخــخ 
ســیم کهنــۀ درجــۀ چهــار ایالــت تونکــن چیــن... کیفیتــش 
اینقــذه بــاال بــود کــه بــرق هــم تــوش جریــان پیــدا می کــرد، 

هــم روش! خخخخــخ آوردم اینداختــم تــوو گمــرک! 
ــی  ــی ارز نیمای ــرای بیمــاران بی چــارۀ دیابت - تخــم ســگ! ب

گرفتــی، بعــد رفتــی ویــا خریــدی در ســواحل ازمیــر؟ 
ــد  ــردم..! نش ــودم را ک ــۀ خ ــاش مجدان ــو! ت ــون ت ــه ج • ن

ــب!  خ
ــوو  ــی ت ــه کارهای ــم ی ــودم ه ــیدی؟ خ ــخ..! ترس - خخخخ

ــازه..! ــوز ب ــم هن ــدم ه ــردم. پرون ــا ک ــن مایه ه همی
• مــال مــن هــم هنــوز بــازه..! گــور پــدرش! حــاال چطــوری 

بریــم بگیریــم؟ خودمــون کــه ســر تاپامــون پیــف پافیــه! 
- مادر زنت در قید حیاته؟ 

• نه! بردیم کردیمش توو صندوق خونۀ آخرتش! 
ــارۀ مــادر  - خخخــخ نامــرد، چــه بــد حــرف می زنــی، درب

زنــت..!
• کا منظورت رو فهمیدم! بریم پیرزن بازی..! 

- آی دمــت گــرم! خوشــم مــی آد کــه اینقــذه فهــم و شــعورت 
سرجاشه!

• شتیل شد، مقصد دیار ترکیه دیگه..! 
- نه دیگه! فقط اسپانیا..! 

• جون! اسپانیا... اسپانیا..!   

 شنیدی؟ 
 اندر حاکیت ارز نیمایی برای خرید واکسن! 

ــکن  ــی ری بش ــه، راه م ــروس می خون ــت خ ــروز کبک - ام
ــنیدی!؟ ــی ش ــاز چ ــی، ب می زن

• چیِز چیزستون..! 
- این دیگه چی چیه!؟ 

• شنیدی، حسن کلید ساز چی گفته؟ 
- نه باز چی شنیده، این پنج شنبیه!؟ 

• گفته که بخش خصوصی، واکسن وارد کند! 
ــا..! خــب کجــاش شــادی آوره کــه ایــن طــور داری  - ده بی
قــر مــی دی. اصــا بگــه کــه بریــن تاپالــه وارد کنیــن... مگــه 

تــا حــاال مشــکلی بــوده؟ 
• ده نه ده! نگرفتی! گفته با ارز نیمایی..! 

بچــه بــودم نفهــم بــودم جیــم بــودم ز مکتب..! - آخ جــون!    
بیــا..!  مکتــب..!ده  ز  بــودم  جیــم 

• دیدی به قر دادن افتادی!؟ 
- آره واللــه..! حــاال کــی؟ کجــا؟ چطــوری؟ کــدوم طرفــی 

بــرم؟ 
• هیچــی دیگــه! تــا حــاال مــن و تــو، بــه عشــق نیمــا، کــدوم 

طــرف می رفتیــم؟ همــون طرفــی! 
- راستی آخرین بار، برای چی چی ارز نیمایی گرفتی؟ 

• واســه وارداِت انبــوه انســولین بــرای بیمــاران دیابتــی 
عزیــز..!

- بعد چی شد؟ پیدا کردی؟ 
ــه،  ــود! آخــرش رفتــم ترکی ــو هــر چــی گشــتم، نب • جــون ت
گفتــم شــاید اون جــا باشــه. جــون تــو اون جــام نبــود. رفتــم 
ــدا شــد،  ــا اگــه پی ــدم ت ــر خری ــوو ســواحل ازمی ــا ت ــه وی ی
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ــذا  ــم، ل ــی کنی ــوال پرس ــم اح ــادت نداری ــا ع ــا چینی ه  م
همــون اول، مــی رم ســر اصــل مطلــب: مــن دقیقــا نفهمیــدم 
هزینــۀ  کلــی  افتــاده..؟  اتفاقــی  در کشــور شــما چــه 
ــی را  ــی و اصل ــات مقدمات ــد. دو دوره انتخاب ــنگین کردی س
ــۀ  ــی، هم ــای انتخابات ــان مناظره ه ــد. در جری ــزار کردی برگ
نامزدهــا، دســت جمعــی ســعی کردیــد خشــتک همدیگــه 
را پرچــم کنیــد. گذشــتۀ همدیگــه را برمــا کردیــد و آبــروی 
ــدی  ــو ش ــد، ت ــد و بع ــابی بردی ــت و حس ــه را درس همدیگ

رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده! 

 خــب مــن خیلــی خــوش حــال شــدم. پیــش خــودم فکــر 
کــردم کــه بعــد از چهــار ســال پــر از نکبــت کــه یــک دیوانــه 
ــما  ــور ش ــوری کش ــس جمه ــه، رئی ــی کلم ــی واقع ــه معن ب
ــاون  ــا مع ــه مدت ه ــد ک ــردی روی کار می آی ــاال م ــود، ح ب
بــاراک اوبامــا بــود و ســعی دارد سیاســت کشــورش را دربارۀ 
کشــورهای دیگــر عــوض کنــد، تحمــل بیشــتری از خــودش 

نشــان دهــد و بیشــتر گفتگــو کنــد. 

 چنــد ماهــی از انتخــاب تــو نمی گــذرد کــه می بینــم 
ــا  ــد. دقیق ــو نمی زن ــپ م ــد ترام ــا دونال ــو ب ــت های ت سیاس
ــان  ــردی و در جری ــرج ک ــه خ ــن هم ــو ای ــت! ت ــان اس هم
همیــن  دقیقــا  دیوانــه،  آن  بــا  تنشــت  پــر  مناظره هــای 
ــت،  ــس از انتخاب ــا پ ــردی، ت ــئوال ب ــر س ــت ها را زی سیاس

دقیقــا همــان سیاســت ها را اجــرا کنــی؟ 

ــم، امــا از نظــر مــا چینی هــا  ــۀ کشــورها را نمی دان  مــن بقی
ایــن کار خیلــی ابلهانــه اســت. مــا هــم انتخابــات داریــم. 
اســت  موظــف  هــم  می آیــد  کــه  جمهــوری  رئیــس 
ــق  ــرۀ خل ــد. کنگ ــرا کن ــام را اج ــزب و نظ ــت های ح سیاس
بــه او می گویــد کــه چــه وظایفــی دارد. مــا هــم از یکدیگــر 
ــق  ــما و ح ــر از ش ــیار مؤدبانه ت ــه بس ــم. البت ــاد می کنی انتق
ــکایت  ــون ش ــم، چ ــان دروغ بگویی ــارۀ رقیبم ــم درب نداری
دموکراســی  می رســد.  را  حســابمان  حــزب  و  می کنــد 
ــد  ــما می توانی ــه ش ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــا ب ــما، دقیق ش
دروغ بگوییــد و آبــروی رقیبتــان را ببریــد و او بــرای نجــات 

خــودش از دروغ هــای شــما، نمی توانــد کاری بکنــد؟ 

 خیلی عجیب است! 

می دهیــد.  ادامــه  را  سیاســت ها  همــان  هــم  بعــد   
ــی  ــران، همگ ــیه و ای ــا و روس ــارۀ م ــو درب ــت های ت سیاس

همانــی اســت کــه ترامــپ هــم اجــرا می کــرد! 

بــه مــن نگــو کــه مســتقلی و آزادی کــه سیاســت های خودت 
ــد!  ــی. مــا چینی هــا از شــوخی خوشــمان نمی آی را اجــرا کن
ــی  ــم؟ خیل ــر می کن ــور فک ــن ط ــرا ای ــاب داری؟ چ ــو ارب ت
ســاده اســت، چــون تــو سیاســت های ترامــپ را مــو بــه مــو 
ــت.  ــی اس ــپ یک ــو و ترام ــاب ت ــی ارب ــی. یعن ــرا می کن اج
ــرا  ــا اج ــاال اص ــه ح ــی دادی ک ــا، قول های ــو در مناظره ه ت
ــن دروغ هــا  ــن ای ــو، گفت ــاب ت ــی از نظــر ارب ــی، یعن نمی کن
بــرای کســب رای اشــکالی نــدارد، درســت برعکــس کنگــرۀ 

ــد.  ــی می کن ــا حساب کش ــه از م ــق ک خل

ــی در  ــو حت ــون ت ــت. چ ــی اس ــپ یک ــو و ترام ــاب ت ارب
روش هــای خــودت هــم همــان شــیوۀ قبــل را اجــرا می کنــی. 
همــه را تحریــم می کنــی. در حالــی کــه همــه عقیده داشــتند 
ایــن شــیوۀ ترامــپ اســت. پــس شــیوۀ ترامــپ نیســت، شــیوۀ 

اربــاب مشــترک شــما دو نفــر اســت. 

ــدام  ــاب، ک ــن ارب ــداف ای ــرای اه ــد، در اج ــد دی ــاال بای  ح
یــک روش بهتــری داشــتید. ترامــپ خیلــی شــلوغ می کــرد 
ــق  ــرۀ خل ــا، کنگ ــور م ــرد. در کش ــاال می ب ــا را ب و هزینه ه
ــۀ بیشــتری  هــم خوشــش نمی آیــد، مســئول انتخابــی، هزین
ــاد شــعار  روی دســت کنگــره و کشــور بگــذارد. ترامــپ زی
مــی داد و بــرای رقیبانــش خــط و نشــان می کشــید. در 
ــئول  ــه مس ــد ک ــش نمی آی ــق خوش ــرۀ خل ــا، کنگ ــور م کش
ــا  ــد. م ــد و حاشــیه درســت کن ــادی شــلوغ کن مربوطــه، زی
بایــد مــؤدب باشــیم و در پاســخ بــه رقیــب، ســکوت را بــر 
ــر الزم  ــی اگ ــم. یعن ــح دهی ــردن ترجی ــت نک ــیه درس حاش
شــد ســکوت مطلــق کنیــم تــا حــزب ببینــد کــه مــا تــا چــه 
ــدرت  ــه ق ــت، ن ــان اس ــف خودم ــه وظای ــم ب ــدازه، حواس ان

ــت.  ــاز اس ــن امتی ــردن. ای ــی و کل کل ک طلب

 در سیستم شما این طور نیست! 

ــلوغ  ــدا و ش ــرو ص ــما س ــت دارد ش ــل دوس ــاب در اص  ارب
کنیــد و بــا همدیگــر دعــوا و کل کل کنیــد. حتــی در مــواردی 
خیلــی از دایــرۀ اخــاق خــارج می شــوید. در جریــان 
ــه  ــو ب ــه و ت ــو می گفــت پیرمــرد ابل ــه ت مناظــرات، ترامــپ ب
ــن از  ــئولی در چی ــر مس ــو! اگ ــه ش ــی خف ــار گفت ــد ب او چن
ایــن حرف هــا بزنــد، کنگــرۀ خلــق برخــورد وحشــتناکی بــا 
ــئوالن  ــی از مس ــزی حت ــن چی ــه، چنی ــرد، البت ــد ک او خواه
اســتانی هــم ســاطع نخواهــد شــد، امــا شــما مثل هنرپیشــه، 

ــد.  ــرا می کنی ــن روش را اج ای

 خــب چــرا ایــن کار را می کنیــد؟ مــن فکــر می کنــم: چــون 
اربــاب شــما دوســت دارد پنهــان بمانــد! امــا دونالــد ترامــپ 
ــدازه ای  ــی بیــش از ان ــدازه، یعن ــا شــلوغ کــردن بیــش از ان ب
کــه اربــاب اجــازه می دهــد، او را از حاشــیۀ امنیــت بیــرون 

کشــید و اربــاب دوســت نــدارد..! 

ــان  ــا هم ــی و دقیق ــؤدب و آرام باش ــه داری م ــو وظیف ــا ت  ام
ــا  ــد! ام ــو می خواه ــاب ت ــه ارب ــی ک ــام ده ــزی را انج چی
بــرای  او  اســت.  نشــده  عــوض  اربــاب  سیاســت های 
ــران،  ــیه و ای ــن، روس ــا چی ــکا، ب ــی آمری ــت خارج سیاس
همــان چیــزی را می خواهــد کــه دونالــد ترامــپ قبــا هــم 
بــا شــلوغ کاری بیــش از انــدازه و هزینه تراشــی زیــاد، همــان 

را مطالبــه می کــرد. 

ــا  ــه ایــن نــدارم کــه اربــاب ی  مــن کاری ب
اربابــان تــو و ترامــپ کیســتند. آیــا مشــتی 
ــاره دار  ــتی کاب ــا مش ــتند ی ــه دار هس کارخان
یــا هــر دو و یــا مشــتی بانکــدار کــه اربابان 
کوچکتــر را بــا ادارۀ سیســتم پولــی و مالــی 

ــد؟  ــرل می کنن کنت

ــرا همــه  ــاب م ــاب دارم. ارب  مــن هــم ارب
ــاب  ــن ارب ــق چی ــرۀ خل ــند: کنگ می شناس
ــه  ــه ب ــه ک ــن گفت ــه م ــت و او ب ــن اس م
ــد  ــه بای ــی!« البت ــر خودت ــم: »خ ــو بگوی ت
ــی ادب  ــدر ب ــا اینق ــا چینی ه ــی! م ببخش
ــه  ــته ک ــن خواس ــم از م ــا ارباب ــتیم، ام نیس
ــی  ــه خیل ــا ک ــود آمریکایی ه ــیوۀ خ ــه ش ب
صریــح و رکیــک حــرف می زننــد، واضــح 

ــی!«  ــر خودت ــم: »خ ــو بگوی ــه ت ب

 تــو زیــاد حاشــیه نمی ســازی. گاهــی 
ــی رئیس جمهــوری  اصــا فرامــوش می کن
آمریــکا هســتی و کامــا هریــس را بــه 

عنــوان رئیس جمهــوری معرفــی می کنــی. این هــا هیــچ 
کــدام مهــم نیســت! اتفاقــا مــا هریــس را ترجیــح می دهیــم، 
ــا  ــو ی ــد. ت ــمان نمی آی ــا خوش ــوش کاری اص ــون از فرام چ
واقعــا َپپــه و ابله هســتی یــا در نشــان دادن حماقتــت، مهارت 
بســیار بیشــتری از ترامــپ داری. چــون او می خواســت خــود 
را مــردی دلیــر و شــجاع نشــان دهــد، امــا نقــش یــک ابلــه 
تمــام عیــار را بــازی می کــرد. تــو برعکــس، ظاهــرا راحتــی 
و نقــش همــان ابلــه را بــازی می کنــی. خیلــی هــم خــوب..! 

  چــون مــا راســتش منتظــر شــدیم تــا تــو بیایــی و ببینیــم آیــا 
واقعــا یــک مملکــت بــه بزرگــی آمریــکا، ایــن قــدر خــر تــوو 
ــل ترامــپ،  ــه مث ــک رئیس جمهــوری دیوان خــر شــده کــه ی
آن را بــه چنیــن مســیرهایی بکشــد. تــو آمــدی و بــه مــا گفتی 
کــه نــه خیــر! آمریــکا حســاب و کتــاب دارد و اتفاقــا مــردم 
ــو  ــوند. ت ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ ــتند ک ــزی هس ــن چی آخری
فقــط حــق داری کــه نقشــت را بهتــر از ترامــپ بــازی کنــی. 
ــا  ــا ب ــم و مث ــان را کردی ــازی خودم ــت، ب ــن جه ــه همی ب
ــا،  ــا روس ه ــم و ب ــا کردی ــادی امض ــق اقتص ــا تواف ایرانی ه

ــم.  ــش گرفته ای ــازه ای را در پی ــت های ت سیاس

ــی  ــۀ قبل ــه نقش ــی ک ــت بگوی ــه ارباب های ــی ب ــو می توان ت
ــد  ــه نخواه ــه نتیج ــم ب ــو ه ــا ت ــت، ب ــپ نگرف ــا ترام ــه ب ک
رســید، حتــی اگــر کامــا هریــس بعــد از تــو بیایــد و جلــوی 

ــد.  ــز کن ــن اســتریپ تی دوربی

ــرای بررســی مواضــع  ــه ب ــود ک ــی ب  درگذشــتۀ ســبک زیبای
ــل از  ــه نق ــورها ب ــتمداران کش ــخصیت ها و سیاس ــِی ش واقع
ــیدۀ   اتوکش

ِ
ــع ــای مواض ــه ج ــتند و ب ــه ای می نوش ــان نام آن

بــاور  عــادی  مــردم  گاهــی  می کردنــد.  منتشــر  آن هــا 
ــته  ــه ای نوش ــن نام ــتمدار، چنی ــالن سیاس ــه ف ــد ک می کردن
ــود کــه مفــاد  ــاور عمــوم آن ب ــن ب اســت و علــت اصلــی ای
نامــه، بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان شــیک 

ــت. ــباهت داش ــده اش ش و فریبن
ــت  ــدت تح ــه ش ــود و ب ــور ب ــنده آمات ــم نویس ــی ه  گاه
ــط و  ــوالت بی رب ــران و محص ــودش از دیگ ــور خ ــر تص تاثی
ــرش،  ــه دخت ــن ب ــی چاپلی ــۀ چال ــد. نام ــی را می آفری ضعیف
نمونــۀ بــارز ایــن گونــه آثــار اســت کــه در اصــل، در تهــران 
و بــه دســت یــک ایرانــی مســلمان نوشــته شــده بــود و ســبب 
ــلمان  ــن مس ــه چالی چاپلی ــد ک ــال کنن ــا خی ــد خیلی ه ش

شــده اســت.
ــبک را وارد  ــن س ــی ای ــه کس ــده ام ک ــال ندی ــه ح ــا ب ــن ت  م
ــم،  ــی نمی کن ــد تعجب ــی باش ــر کس ــد و اگ ــرده باش ــز ک طن
چــون ایــن ســبک، زمینــۀ بســیار مناســبی بــرای طنــز دارد.
 در ایــن هفتــه، بیاییــد بــا هــم تصــور کنیــم کــه اگربرئیــس 
جمهــوری چیــن بخواهــد بــرای همتــای آمریکاییــش نامــه 

بنویســد، چــه خواهــد نوشــت؟ 
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ــدن  ــه بای ــی ک ــاد از روش ــن بنی ای
ــه شــدت انتقــاد  ــه ب در پیــش گرفت
کــرد و گفــت: “حــواس پرتــی 
ایــن مرتیکــه همــه چیزمــون رو 
بــه هــم ریختــه! نــه می دونــه، 
می دونــه  نــه  کجاســت،  ایــران 
چیــن کجاســت. کارش بــه جایــی 
ــا  ــس را ب ــا هری ــه کام ــیده ک رس
ــش  ــره. به ــتباه می گی ــودش اش خ
ــران روش  ــا ای ــه ب ــم ک ــه بودی گفت
ــش  ــره، اول ــش بگی ــی در پی مایم
ــی در  ــن روش مایم ــا چی ــت ب رف
ــاد. بعــد بهــش  ــران بدجــور چــپ افت ــا ای پیــش گرفــت و ب
ــپ  ــم چ ــن ه ــا چی ــت ب ــود، رف ــن ب ــا چی ــور م ــم منظ گفتی
ــه  ــت ب ــران مایم ــا ای ــت ب ــر نیس ــم حاض ــاال ه ــاد. ح افت
خــرج بــده، میگــه زشــته! اون وخ همــه می گــن چــه رئیــس 
جمهــور گیجیــه ایــن بایــدن! یکــی نیســت بهــش بگــه: اگــه 

ــه؟”  ــس چی ــت، پ ــازی نیس ــج ب ــن گی ای

ــرات  ــا ج ــگار م ــه خبرن ــود ک ــرده ب ــی ک ــذه قاط ــارو اینق  ی
ــد!  ــری از او بپرس ــئوال دیگ ــرد، س نک

 هر گونه دور پلیسی در اکنال سوئز ممنوع 

 به دنبال گیر 
کردن ابرکشتی 

ژاپنی و بعد رها 
کردنش بعد از 

کلی بدبختی 
و بی چارگی، 
سازمان ادارۀ 

کانال سوئز، با 
صدور بیانیه ای 

اعام کرد: 
“هرگونه دور 

پلیسی در کانال ممنوع است!” 

ــش از  ــن، پی ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ایــن، فقــط انجــام بعضــی حــرکات، از جملــه تــک چــرخ 
ــن  ــه ای ــود. ب ــوع ب ــاال ممن ــه ب ــی ب ــا نفتکش هــای هــزار تن ب
ــوع  ــات ممن ــت اقدام ــه فهرس ــم ب ــی ه ــب، دور پلیس ترتی

ــت:  ــده اس ــه آم ــن بیانی ــد. در ای ــه ش اضاف

 “متاســفانه، ایــن روزهــا شــاهدیم هــر چــی جــک و جــواده 
از بــی کاری و بدبختــی افتــادن تــوو کار باربــری... تــا حــاال 
ــرض  ــی ق ــا کل ــن حضــرات، ب ــه ای ــود ک ــن ب مشــکلمون ای
و قولــه و بدبختــی، یــک عــدد نیســان بــار آبــی رنــگ 

 پرونده عادی سازی با اسرائیل روی میز 
است، باقیش زیر میز! 

ــه  ــرد ک ــام ک ــعودی اع ــتان س ــۀ عربس ــور خارج ــر ام  وزی
ــازی  ــادی س ــدۀ ع ــود پرون خ
ــا اســرائیل روی میــز  روابــط ب
اســت، امــا اصلــش رفتــه زیــر 

میــز. 

خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
مانصرالدیــن،  فکاهــی 
ــا  ــه ت ــان ک ــن فرح ــل ب فیص
ــور  ــی کاریکات ــر چ ــاال ه ح
خــودش  از  کشــیدیم،  ازش 
اعــام  دراومــده،  قشــنگتر 
کــه  پرونــده ای  “در  کــرد: 
ــط  ــازی رواب ــارۀ عادی س درب
میــز  روی  اســرائیل  بــا 
گذاشــتیم، فقــط یــک برگــۀ آچهــار ســفید هســت کــه اون 
بــاال نوشــته: تــا وختــی اســرائیل، حقــوق حقــۀ فلســطینی ها 
ــم  ــط بکنی ــا غل ــه، م ــی را آزاد نکن ــای عرب ــده و زمین ه را ن
ــرا..!  ــی عم ــم. یعن ــادی کنی ــرائیل ع ــا اس ــون رو ب روابطم
بعــدش هــم دو تــا خــط رو هــم کشــیدیم کــه یکیــش خطــه 

نشــون!”  یکــی  اون  و 

 او در پاســخ بــه ســئوال خبرنــگار مــا کــه “باقــی صفحــه را 
چــی کار کردیــن؟ همیــن جــور ســفید ول کردیــن؟” گفــت: 
ــلمان  ــن س ــد ب ــه، محم ــی قدیمی ــه خیل ــون صفح ــع! چ “ن
وقتــی ســن عقلیــش خیلــی کمتــر از حــاال بــود و در واقــع 
ــنگی روش  ــی قش ــود، نقاش ــاله ب ــه س ــت و س ــی بیس کودک
ــک  ــه اســت و پشــتش خورشــیده و ی ــک کلب کشــیده کــه ی
رودخونــه از جلــوش رد می شــه. تــا حــاال هــم پنــج بــار بــه 
عنــوان بهتریــن نقاشــی قــرن، در عربســتان جایــزه گرفتــه..!” 

 خبرنگار ما پرسید: “زیر میز چه خبره!” 

ــدون  ــر دن ــه مت ــد و س ــاز ش ــش ب ــان نیش ــن فرح ــل ب  فیص
رو بیــرون انداخــت و گفــت: “ اونــش دیگــه بــه تــو ربطــی 

ــداره..!”  ن

 بنیاد دفاع از دموکراسی: چین با سیاست بایدن 
در خاورمیانه حال می کند!

ــاع از دموکراســی ها اعــام کــرد: سیاســت بایــدن  ــاد دف  بنی
ــت  ــود و سیاس ــام می ش ــن تم ــود چی ــه س ــه ب در خاورمیان

ــران  ــود ای ــه س ــن ب ــال چی ــکا در قب ــوری آمری رئیس جمه

 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، ســخنگوی 

ــر و  ــور ق ــاده و ج ــف ج ــوو ک ــادن ت ــدن و می افت می خری
اطــوارش را پلیــس بدبخــت بایــد می کشــید. حــاال افتــادن 
تــوو کــف دریا،بــه بهونــۀ بارکشــی، بــا هــم کل می نــدازن و 
شــرط بنــدی می کنــن. بــا کمــال تاســف، بعــد از تحقیقــات 
ــدای  ــه ناخ ــدیم ک ــه ش ــیار، متوج ــای بس ــس گردنی ه و پ
کشــتی بارکشــی ژاپونــی بــا ناخــدای یــه کشــتی دیگــه از قبل 
ــا هــر چــی..! بعــد یهــو واســه  ــا کل داشــتن ی ــودن ی ــج ب ل
ایــن کــه کنفــش کنــه، جلــوش مــی آد دور پلیســی بزنــه کــه 
ایــن همــه بــا مــا بــه پــا شــد. از ایــن پــس هــر نکبتــی کــه 
ــه والی  ــاره، ب ــوئز دربی ــال س ــخره بازی ها در کان ــن مس از ای
عمــر قســم، وا می داریــم یــه هــرم کنــار هــرم خوفئــو بســازه. 

حــاال ببیــن! اگــه نکردیــم، سیســی بچــۀ بابــاش نیســت!” 

ــو  ــرو ت ــا ب ــی! دوم ــت خودت ــت: اوال نکب ــن اس  شــایان گفت
ــت،  ــدای بدبخ ــوما، ناخ ــوئزت! س ــال س ــا اون کان ــم ب ه
ــه  ــا، اگ ــه! چهارم ــون خودمون ــۀ برازج ــود و بچ ــی نب ژاپون
تونســتی جلــوی تــک چــرخ بــا نفتکشــمونو بگیــری، اووخ 
بیــا و جلــوی دور پلیســی مــا رو بگیــر... پنجمــا، تــو حــاال 

ــن..!  ببی

 
پوتین خطاب به بن سلمان: اون اره تو بده! 

رئیس جمهــوری   
دیــدار  در  روســیه 
بــن  محمــد  بــا 
از  ســلمان، 
تجربیــات ولیعهــد 
ــرای تکه  ــتان ب عربس
ــک  ــردن اوپ ــاره ک پ

کــرد.  اســتفاده 

گــزارش  بــه   
ــر پوتیــن، پــس  خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، والدیمی
ــا توجــه  ــگار مــا گفــت: “ب ــه خبرن از ایــن دیــدار خطــاب ب
ــر دادن و  ــتان در ج ــد عربس ــای ولیعه ــات گرانبه ــه تجربی ب
پــاره کــردن و شــقه کــردن، در ایــن دیــدار ســعی کــردم بــرای 
ــم.”  ــتفاده کن ــان اس ــات ایش ــک از تجربی ــردن اوپ ــقه ک ش

 خبرنــگار مــا )همــون پیــک موتوریــه( از مصاحبــه بــا 
ــن  ــه م ــت: “مگ ــرد و گف ــودداری ک ــلمان خ ــن س ــد ب محم
لــم! مگــه چقــذه مــی دی کــه مــن بــرم بــا ایــن هیــوال 

ُ
*** خ

حــرف بزنــم؟ مگــه نشــنیدی پوتیــن چــی گفــت؟ ایــن یــارو 
ــی داره..!”  ــاش اره برق ــر عب زی

 خیلی خب حاال! نرو..!

 نیرنگ بزرگ قرن به دولت مغرب اختصاص 
یافت!

 دولــت پادشــاهی مغــرب، بــا فریــب دادن آمریکا توانســت: 
ــود  ــه خ ــک را ب ــت و ی ــرن بیس ــاز ق ــن نیرنگب ــب بزرگتری لق

اختصــاص دهــد. 

ــت  ــن، دول ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
مغــرب توانســت در ازای شناســایی اســرائیل و برقــراری 
ــن  ــه پذیرفت ــکا را ب ــم، آمری ــن رژی ــا ای ــط دیپلماتیــک ب رواب
حاکمیــت مغــرب بــر صحــرای باختــری راغــب کنــد. حــال 
آن کــه ربــاط از ســال ها پیــش، روابــط پنهانــی بــا اســرائیل 

ــت.  داش

 ســازمان رکــورد گینــس، بــا ایــن اقــدام دولتمــردان مغربــی، 
لقــب بزرگتریــن نیرنگبــاز قــرن را بــه دولــت مغــرب داد. 

ــر، دو دولــت بحریــن و امــارات  ــال اعــام ایــن خب ــه دنب  ب
ــن  ــب ابله تری ــت آوردن لق ــه دس ــرای ب ــی، ب ــدۀ عرب متح
ــا هــم آغــاز کردنــد.  دولت هــای قــرن رقابــت ســنگینی را ب
ــانس  ــه ش ــد ک ــان معتقدن ــی کارشناس ــال، بعض ــن ح ــا ای ب
ــارات  ــن لقــب بیشــتر از ام ــرای احــراز ای ــن ب ــت بحری دول
ــول  ــت ق ــته اس ــا توانس ــده اق ــارات متح ــون ام ــت. چ اس
ــا  ــرد، ام ــو بگی ــی را از نتانیاه ــرمایه گذاری جهان ــی س زبان
بحریــن صرفــا واســه خاطــر کاســش، اســرائیل را بــه 

ــت.  ــناخته اس ــمیت ش رس

 عــده ای دیگــر، بــه ســبب توقــف ســرمایه گذاری های ایــران 
ــرمایه گذاری  ــی س ــک و خال ــول خش ــارات، در ازای ق در ام
ســرمایه داران بــزرگ یهــود، امــارات متحــده را بــرای نیــل بــه 
ــته تر  ــم شایس ــت و یک ــرن بیس ــور ق ــن کش ــب ابله تری لق

می داننــد.   

 حاال فعا بینشون دعواست، تا ببینیم رای داورها چیه! 
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   بهاریه

    گاو آمده و یاوه شده ُدّر معانی
    جز یاوه نمانده به کف آدم فانی

    چون رسم چنین است که جز گاو نماند
    از عقل و خرد هیچ نمانده است نشانی 

                                      گاو آمده و یاوه شده ُدّر معانی
                                       جز یاوه نمانده به کف آدم فانی

   
   چون گاو به کردار و به گفتار حال است  

   چون گاو نبودن صفت آدم الل است 
   گر در همه آفاق خرد آب زالل است 

   این جا، ز خرد جار زدن، حکم زوال است 

                                             گاو آمده و یاوه شده ُدّر معانی
                                             جز یاوه نمانده به کف آدم فانی

    گفتند که امسال شده بر ِسَمت گاو
    آفاق جهان، جمله شده بر صفت گاو 
    هر سال چنین بوده و هر ماه چنانیم  
    هر سال چرا در نرسد مرحمت گاو؟ 

                                            گاو آمده و یاوه شده ُدّر معانی
                                           جز یاوه نمانده به کف آدم فانی

  
     گفتند که یاوه صفتی در خود گاو است   
     آدم سخن یاوه زند، پس خود گاو است 

      ما عقل و خرد در طبق گاو ندیدیم   
      هر کس ز خرد دست کشد، پس خود گاو است     

                             
                                           گاو آمده و یاوه شده ُدّر معانی

                                           جز یاوه نمانده به کف آدم فانی

                                                       ادیب الممالک یخته دل

نشانی های خبرگزاری ما روی اینترنت: 
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